
Tisztelt Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület! 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Az elmúlt hónapok során regionális minősítő fesztiválok zajlottak Magyarországon, a 

hazai gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek, művészeti iskolák részvételével. Ezek 

megrendezését, valamint szakmai felügyeletét az Örökség Gyermek Népművészeti 

Egyesület segítette, illetve látta el. A fesztiválsorozat nyugat-dunántúli bemutatója 

2019. május 11-én, Bükön zajlott. Az esemény lebonyolítása, szakmai megvalósítása 

– különös tekintettel a zsűri értékelő tevékenységére – számos kérdést felvetett mind 

a helyi szervezőkben, mind a rendezvényre érkező kollégákban, szakemberekben. 

Levelünkkel az ott tapasztalt problémáknak kívánunk hangot adni – mint az 

Egyesület tagjai, gyakorló pedagógusok, koreográfusok, együttesvezetők.  

 

Előzmények: 

A régiós fesztiválok megszervezését az Örökség jelentős mértékben segítette, az 

egyesület által nyújtott támogatást ezúton is köszönjük. A gyermekeknek élményt 

jelentett mind a megfelelő körülmények között biztosított fellépési lehetőség, mind a 

kísérőprogramok sokasága. 

Az Örökség – a minősítő fesztiválokon értékelendő szakmai munka átláthatóságának, 

összevethetőségének érdekében – az idei évben egységes kiírásban rögzített értékelési 

szempontrendszert és pontozási rendet dolgozott ki, lefektetve ezzel a különböző 

helyszíneken megvalósuló események szakmai alapjait. Az Egyesület emellett 

zsűritag(ok)at is delegált a fesztiválokra, s volt olyan személy is, aki több helyszín 

zsűrizésében tevékenykedett – célozva ezzel is az értékelési munka következetes 

lefolytatását. 

Bükön, a Nyugat-magyarországi régió fesztiválján tapasztalataink szerint – valamint 

a rendezők és több zsűritag egybehangzó beszámolója alapján – a kiírásban foglalt 

elvek egyáltalán nem érvényesültek. A zsűri a döntéshozatal során nem alkalmazta 

a pontozási rendszert, nem a megállapított értékelési szempontok szerint rangsorolta a 



színpadra lépő csoportokat, s szóbeli értékeléséből sem köszönt vissza a kiírásban 

megadott értékelési szempontok következetes figyelembe vétele – tehát a zsűri 

semmibe vette a fesztivál kiírását. Mindez azt jelenti, hogy a nyugat-dunántúli 

minősítő fesztiválon született eredmények hitelessége, legitimitása 

megkérdőjelezhető. 

Összefoglalva: az egyesület elnöksége által létrehozott és a régiós fesztiváloknak 

kiküldött (nem ajánlásként, hanem kötelező alkalmazásra a 2019-es évben) egységes 

kiírást a zsűri nem, vagy csak részben vette figyelembe!  

A kiírás és az abban szereplő tételek figyelmen kívül hagyása egy országos szervezet 

gyakorlatában megengedhetetlen, főleg úgy, hogy a régiós kiírás épp az adott 

szervezet által kibocsájtott központi elvek alapján készült. 

 

Levelünkben – a probléma okaira keresve a választ – meg kell vizsgálnunk a 

zsűri és tagjainak működését. 

A büki fesztivál zsűrijébe az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 

képviseletében, a szervezet delegáltjaként az Egyesület alelnöke, Szigetvári József 

érkezett, aki több minősítő fesztivál zsűrijében jelen volt. Az alelnök működése 

alapjaiban meghatározta az ötfős testület tevékenységét, a döntéshozatal folyamán, 

illetve a véleményezések során tanúsított viselkedése pedig véleményünk szerint nem 

fér össze azzal az értékrenddel, amit az Örökség a tagság felé közvetít.  

Konkrétan, nézzük a tényeket: 

- Szigetvári József Bükre érkezve – visszaélve alelnöki pozíciójával – kinevezte 

magát a zsűri elnökének, holott erre a posztra az Egyesület előzetes elnökségi 

megbeszélésen (melyen ő egyéb elfoglaltsága miatt nem volt jelen) egy másik, 

szakmailag támadhatatlan zsűritagot kért fel a régió.  

- Értékelési munkája során semmibe vette a fesztivál kiírását (pontozási 

rendszer, értékelési szempontok, minősítési kategóriák, korcsoport szerinti 

minősítés stb.), valamint erre biztatta kollégáit, s a zsűriszobában és azon kívül 

is arrogánsan és kezelhetetlenül viselkedett. 

- Általánosan jellemezte viselkedését, hogy a zsűrizések során saját szerepét 



túldimenzionálta, többnyire az Örökségre hivatkozva.  

- A műsor utáni személyes értékeléskor stílusa sok pedagógus kollégát 

megbántott. Fennhéjazó, kioktató modorban, elfogadhatatlan hangnemben 

osztotta ki azokat, akik tanácsért fordultak hozzá.  

- Két alkalommal is használt 1-1 kollégánkkal kapcsolatosan olyan kifejezéseket 

(egyszer szóban, egyszer írásban – az értékelőlapján), melyek becsületsértőek 

és legfőképpen elfogadhatatlanok egy gyermekekkel foglalkozó pedagógustól, 

főképpen ha Ő az Örökség alelnöke. 

- Véleményezéseiben a bírálat kapta a fő hangsúlyt, és nem az értékelés, illetve 

az építő jellegű kritika.  

- A versenyprogramban látott koreográfiák értékelése/minősítése során a 

külsőségek voltak számára a meghatározók, nem az előre meghatározott, a 

kiírásban is szereplő szempontrendszer szerint értékelt, hanem egy-egy, neki 

nem tetsző témát kiemelve alkotott véleményt a produkciókról.  

- Mondanivalója szakmailag sokszor megkérdőjelezhető, vagy helytelen volt.  

- Az alelnök úr szakmai teljesítménye (ezen nem a kulturális menedzseri 

teljesítmény értendő), koreográfusi és néptáncpedagógusi munkássága nem 

szolgál megfelelő alapul a zsűrizésen tapasztalt erőteljes szakmai 

véleményalkotáshoz.  

- Az általa többször hangoztatott "Szeretve tanítani, tanítva szeretni" elv az 

értékelések folyamán nem valósult meg, így az alelnök úr jól szerkesztett, 

idézetekkel tűzdelt, nyilvánosság előtti felszólalásai is hiteltelenné váltak. 

 

Egy ilyen megmérettetésen elvárható, hogy egy országos hatókörű, gyermek és 

ifjúsági csoportokat összefogó szervezet alelnöke szakmailag megalapozottan, pozitív 

szemlélettel, építően, felemelően zsűrizzen, a kritikát megfelelő módon fogalmazza 

meg, és a csoportok minősítésénél is a pozitív szemlélet legyen a mérvadó.  

A régiós minősítések tétje nem elsősorban a továbbjutás, az antológiára kerülés, 

hiszen azt mindenki tudja és elfogadja, hogy antológiára csak a régió 

legkiemelkedőbb produkciói – abból is csak 1-2 - kerülhetnek be. Ennek az évente 



megrendezésre kerülő minősítésnek a tétje, hogy a gyermekek és a pedagógusok az 

éves munkájukról milyen visszajelzést kapnak, megerősödve, feltöltődve, az 

esetleges hibák kijavítására a gyakorlatban is hasznosítható javaslatokat kapva élik-e 

meg a minősítést; leegyszerűsítve: lesz-e kedvük, lelkesedésük a további munkához. 

Ha a minősítés és az utána következő értékelés nem pozitív szemléletű, nem építő 

jellegű, akkor az sok pedagógusnak és gyermeknek a lelkesedését töri össze – hiszen 

a pedagógus a közvetítő csatorna a gyermekek felé. 

 Szigetvári József alelnök úrnak a színpadon elhangzott, szép szavakkal, 

idézetekkel megtűzdelt beszédei köszönő viszonyban sem voltak azzal a 

viselkedéssel, melyet a zsűrizéskor és a személyes értékeléskor használt.  

 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület képviseletében, az egyesület arculatát 

és munkásságát figyelembe véve egy segítő szándékú, a dicsérő szavakat nem 

nélkülöző, a kritikát megfelelő hangnemben megfogalmazó szakembert vártak a 

pedagógusok, aki egy gyermekfesztivál zsűrizéséhez a megfelelő, pozitív attitűddel 

rendelkezik. Sajnos sokaknak csalódniuk kellett. 

 

A jövőre való tekintettel javasoljuk, hogy: 

-  Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület olyan szakembereket 

delegáljon a régiós, illetve országos fesztiválok zsűrijébe, akik gyermekekkel, 

fiatalokkal aktívan foglalkozó pedagógusok, megfelelő szakmai háttérrel, 

tánctudással, koreográfusi tapasztalattal rendelkeznek, emellett segítő, 

támogató attitűddel bírnak.  

- Fontos, hogy az egyesületet képviselő zsűritag a felmerülő problémákat kezelni 

tudja, a hibákat javítsa, de mindezeket megfelelő hangnemben, segítő 

szándékkal tegye.  

- Az építő jellegű kritika mellett legyen jelen az értékelésben a dicséret és a 

biztatás is, érezze fontosnak a pedagógusok megerősítését és munkájuk 

megbecsülését.  

- Tartsa szem előtt azon értékeket, melyeknek helye van a gyermek és ifjúsági 



néptáncmozgalomban.  

- Segítse a gyermekközösségek és az őket támogató pedagógusok munkáját, és 

ezek örökséges közösségbe szervezését.  

 

Összességében: képviselje méltóképpen az Örökség Gyermek Népművészeti 

Egyesületet! 

 

Kérjük az Elnök Urat, hogy a kialakult helyzetnek megfelelően tegye meg a 

szükséges lépéseket! 

 

Kapuvár, 2019. 05. 21. 

 

 

 

Üdvözlettel és köszönettel: 

 

a régió táncpedagógusai, az egyesületek, iskolák képviselői, a régiós verseny 

szervezői 

(a 2019. 05. 21-ei regionális értekezlet jelenléti ívét mellékeljük) 

 

 


